
  Da fysiklærer Knud Erik træder ind i klasseværelset, ser han en lille 

bunke gaver på sit bord og et flag tegnet på tavlen. Selv om det er Knud Eriks 

fødselsdag, overrasker det ham at få gaver fra en klasse, som i sidste time 

opførte sig så umuligt i fysiklokalet, at han nu har sendt dem i klasseværelset 

for at terpe teori.

 Det er eleven Christian, der har fået ideen med gaverne på bordet. 

Christian er i dag voksen, men husker stadig episoden tydeligt: “Så begyndte 

han at pakke de der gaver ud, og der var bare ikke noget i, og til sidst der 

lå vi bare flade hen over bordet og slog armene i og bare grinede og syntes 

bare, det var helt fantastisk, indtil man kunne se på ham, at han bare stod 

nærmest med tårer i øjnene og slet ikke anede, hvad han skulle stille op.”

 Vi kender alle lærertypen Knud-Erik. Det er den lærer, som aldrig får 

styr på klassen, og som igen og igen bliver genstand for elevernes kollektive 

mobning.  Det er ”den helt umulige lærer”, som er en af de lærertyper, ph.d.-

stipendiat Helle Bjerg beskriver i sin afhandling.

 “Den umulige lærer er den, der aldrig nogensinde bliver installeret i posi-

tionen som lærer. Han er udsat for elevernes hæmningsløse drilleri. Eleverne 

Sorte-HanSen, 
Kommu-Karen 
og eleKtro-eriK
i det sidste halve århundrede er forholdet mellem lærer 
og elev blevet stadigt mere jævnbyrdigt, og læreren har 
taget afsked med sin ophøjede position bag katederet. 
men læreren skal stadig skille sig ud som noget helt 
særligt og installere sig som autoritet, og det placerer 
læreren i et helt nyt paradoks.
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tildeler ham ikke autoritet. Og hvad værre er, Knud Erik forsøger at låne 

autoritet udefra ved at hente skoleinspektøren efter episoden med de 

tomme gaver. Men autoritet er ikke overførbar. Autoritet sættes mellem 

lærer og elev. Den enkelte lærerperson skal installeres som autoritet i 

sin relation til eleverne,” siger Helle Bjerg.

	
Man	husker	det	sanselige
Helle Bjerg er ved at lægge sidste hånd på sin ph.d.-afhandling ’Skoling 

af lyst. Fornemmelser og fantasier i tre elevgenerationers erindringer 

om livet i skolen 1950-2000’.  Til afhandlingen har hun interviewet en 

række tidligere elever fordelt på tre generationer: 50’erne, 70’erne og 

90’erne.

 ”Det, der har slået mig ved materialet, er, hvad man kan huske. Man 

har jo glemt det meste, hvis man skal se tilbage på sin skoletid, men det, 

man kan huske, er sanselige episoder. Det kan være små detaljer om 

læreren, for eksempel at han havde skæve tænder, eller om man blev 

retfærdigt eller uretfærdigt behandlet af læreren,” siger Helle Bjerg.

 Elevernes erindringer tegner et billede af forskellige lærertyper, der 

går igen på tværs af årtierne – til trods for at skolen og forholdet mellem 

lærer og elev har forandret sig gevaldigt i samme periode.

 Svede-Søren, Elektro-Erik, Sorte-Hansen, Kommu-Karen, 

Tommeliden. Det er blot et lille udvalg af de lærer-øgenavne, som Helle 

Bjerg er stødt på i sine samtaler med de tidligere elever.

 ”Opfindsomheden blomstrer i erindringerne om at uddele øgenavne til 

både upopulære og populære lærere. Man siger typisk, at det udfordrer 

lærerens autoritet. Jeg vil snarere sige, at det er elevernes forsvar for 

autoriteten. Det vil sige, det er elevernes kamp for fantasien om, at det er 

læreren, der er eller sætter skolen. Og for at denne fantasi kan realiseres, 

må eleverne have fornemmelsen af, at lærerpersonen besidder det ’helt 

særlige’, der skal til for at blive indsat i lærerpositionen,” siger hun.

Fra	lighed	til	personlighed
Ifølge Helle Bjerg udfordres lærerens autoritet i alle tre generationer. 

Dogmerne ’at drille vikarer’ og ’at kalde lærere øgenavne’ er de samme 

på tværs af generationer, men det, der ændrer sig, er præmisserne for at 

få tildelt eller at få sig installeret som en autoritet, siger hun.

 Når Helle Bjerg skal forklare forandringerne, peger hun på et større skift 

i de ideologier, der dominerer skolelivet. Ser man på 50’ernes klassevæ-

relse, var det i høj grad præget af en ’retfærdigheds- og lighedsideologi’, 

hvor læreren skulle udmåle retfærdighed og straf med udgangspunkt i 

en fast defineret norm med det mål at behandle alle elever ens. I årtierne 

efter udfolder der sig efterhånden en ’forskellighedsideologi’, hvor lære-

ren bliver den, der skal udveksle personlighed med udgangspunkt i en 

individualiseret vurdering for at kunne behandle alle elever forskelligt.

 “En elev i 50’erne er en faglig elev, der kan skrive og regne rigtigt 

osv. Selvfølgelig er der også noget karakteropdragelse, og der er nogle 

dyder som høflighed, men det er ikke elevens person, læreren har med 

at gøre. I løbet af 70’erne bliver det faglige blik på eleven udvidet med et 

personligt blik og på eleven som socialt individ. Det bliver sat på spidsen 

i 90’erne – samtidig med at der er masser af den traditionelle faglighed 

med diktat, færdighedsregning osv. De to ideologier er begge stadig på 

spil, men vægten skifter,” siger Helle Bjerg.

 “Forholdet mellem lærer og elev bliver mere og mere jævnbyrdigt med 

årene. I 70’erne kommer der en ny generation af lærere, som introducerer 

et helt nyt lærer-elev-forhold og kommer med et individualiseret blik, der 

afløser det standardiserede blik. Det er det store skift.”

 Det er et forhold, der på mange måder er blevet meget mere behageligt, 

ikke mindst for eleven. Læreren derimod står i dag i et større paradoks end 

nogensinde før. I de senere årtier er der kommet et endnu større spændings-

felt mellem kravet om, at læreren skal være noget særligt og samtidig være 

som eleverne. Og hvem kan dømme, om lærerens individualiserede behand-

ling af eleven er rigtig eller passende? Her er det ikke en højere ’objektiv’ 

retfærdighed, men elevernes egen fornemmelse af at blive set og mødt på 

deres personligheder, som blive den afgørende instans.

 ”I dag er det eleverne, der afgør det spørgsmål og i sidste ende tildeler 

læreren autoritet. Den endelige autoritets plads er eleven. Det er ikke en 

standard. Det sætter lærerens autoritet på et helt andet arbejde,” fortæller 

Helle Bjerg. “Det store skift fra 70’erne til 90’erne er, at eleverne i 90’erne har 

en forventning om, at læreren skal have et differentieret blik, og hvis læreren 

ikke kan se på eleverne forskelligt, har læreren et problem.”

 Også forældrene har efterhånden fået andre forventninger til læreren. Et 

eksempel er kedsomhedens position i skolen.

 “Alle elever keder sig i skolen, det er jo nærmest en grundpræmis. 

Forskellen er, at hvor man i 50’erne og i nogen grad også i 70’erne accepterer, 

at kedsomhed er en del af skolelivet, for der er ikke en fordring om, at skolen 

skal være sjov og lystpræget, så accepterer man i mindre grad kedsomheden i 

90’erne. Jeg har et eksempel på, at nogle forældre i 90’erne klager til skolen 

over, at deres søn keder sig i skolen. Det er, fordi der er kommet en helt 

anden præmis om, at læreren skal vække elevens engagement og lyst osv. 

Det bliver en norm. Hvor kedsomhed tidligere blev set som et vilkår, bliver 

det efterhånden til en fejl i skolen og derfor noget, man kan brokke sig over,” 

siger Helle Bjerg og tilføjer:

 “I 50’erne kunne forældre også finde på at klage, men det handlede mest 

om, at læreren havde givet upassende lussinger. De ville aldrig nogensinde 

brokke sig over, at deres barn kedede sig.”

Autoritetsmyten
Mange vil muligvis mene, at fra 50’erne til i dag er der ikke bare sket en 

udvikling væk fra Den Sorte Skole. Der er også sket en opløsning af lærerens 

autoritet. Men den forfaldshistorie passer ikke, mener Helle Bjerg.

 ”Lærerautoritet er ikke noget, der bare har været. Man kan ikke lave en 

fortælling om, at lærerne engang havde autoritet, og i dag har de det ikke. 

Når jeg ser på autoritet gennem tre generationer, så er autoritet noget, som 

eleverne har tildelt læreren, og det er noget, som læreren har skullet kæmpe for 

eller forhandle sig til at få – gennem alle tre generationer,” siger hun.

”Forholdet mellem lærer og elev bliver mere 
og mere jævnbyrdigt med årene. i 70’erne 
kommer der en ny generation af lærere, som 
introducerer et helt nyt lærer-elev-forhold 
og kommer med et individualiseret blik, der 
afløser det standardiserede blik. Det er det 
store skift.” 

Ph.d.-stipendiat Helle bjerg



“Jeg har et billede med, at når læreren kommer ind i klasserummet, så 

kommer han ind som den her helt almindelige ’Finn i fløjlsbukser’ eller ’Hr. 

Svendsen med butterfly’, og så skal han tilbagelægge vejen op til katederet og 

få sig installeret i positionen som lærer. Og det er eleverne, der bedømmer, 

om vejen til katederet lykkes.”

 Trods store forandringer i skolelivet er karakteristikken af den gode lærer 

stort set den samme. “Den gode lærer er – på tværs af generationerne – den, 

som vil sit fag, det er den, som vil eleverne. Men fra 70’erne er det også den 

lærer, som gør forskel på eleverne på den rigtige måde, og det er i højere grad 

den lærer, der træder ned fra katederet og solidariserer sig med eller bliver 

jævnbyrdig med eleverne,” siger Helle Bjerg.

 Når Helle Bjerg analyserer elevernes erindringer om positioner i klas-

sen, er hun inspireret af den slovenske filosof Slavoj Zizeks ideologikritik. 

Hermed trækker hun også på den franske psykoanalytiker Jacques Lacan. 

I et ideologikritisk perspektiv kan man sige, at det både er de gode og de 

dårlige lærere, der kan blive installerede som autoriteter i skolen. 

 ”Det er ikke nok, at læreren kommer ind i klasseværelset og er lærer, for 

det er han ansat til at være. Det er ikke nok, at han har, hvad Lacan kalder 

den symbolske position som lærer. Hvis læreren tildeles autoritet som en 

lærer, der kan få ro i klassen og/eller få læringen til at blomstre, så skal han 

eller hun installeres som ’den Anden’, som kan vække elevernes fantasier om, 

men også begær efter at opfylde det, ’den Anden’ vil. Det, eleverne spørger sig 

selv ubevidst, er, ’hvad er det egentlig, læreren vil have af mig?’, ” forklarer 

hun. 

Flere test, mere meditation

Ser vi på lærerrollen anno 2010, er der tegn på, at retfærdighedsideologien 

vinder indpas. Ifølge Helle Bjerg findes der i dag både en bevægelse mod 

flere test og en fast lighed, der styrker retfærdighedsideologien. Samtidig er 

der tiltag som individuelle læreplaner, læringsstile og som det sidste skud 

på stammen mindfulness og meditation. Her arbejder man ikke bare med 

elevernes forskellige måder at tilegne sig fagligt stof på, men med elevens 

helt personlige rum eller energier, uden umiddelbart at have et fagligt mel-

lemværende. Hvor placerer det læreren i dag?

 ’I mit materiale har jeg kun set tegn på, at lærerens stol i højere grad 

stod tom. Men jeg kan ikke pege på et virkningsfuldt alternativ til elevernes 

fantasier om, at det er læreren, der er skolen, og som bør blive installeret 

som autoritet og herre over, hvad det er, eleverne egentlig vil,” slutter Helle 

Bjerg.

Af Camilla mehlsen

cme@dpu.dk

hELLE	bjERG

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Læring, DPU, Aarhus 
Universitet og tilknyttet forskningsprojektet ’Skolen for Livet’. 
Hun er ansat som lektor i historie på læreruddannelsen samt 
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www.dpu.dk/om/helleb

20 LÆRERAuTORITET	I	FORANDRING

DEN	GODE	LÆRER	GENNEM	TRE	GENERATIONER

Hvad kendetegner en god lærer? Er den gode lærer den samme 
i 50’erne som i 90’erne? Ph.d.-stipendiat Helle bjerg har talt med 
tidligere elever, som har gået i skole i 50’erne, 70’erne og 90’erne. Hun 
giver her en karakteristik af de tre årtier:

1950’ERNE

“For	os”: Den gode lærer i 50’erne er én, der interesserer sig for eleverne. 
Læreren er en, der er “for os”. Læreren sidder ophøjet bag katederet og 
interesserer sig – fra sin ophøjede position – for eleven. Interessen handler 
ikke blot om, om eleven svarer rigtigt eller forkert. Den gode lærer kan 
for eksempel finde på at spørge til elevernes fritid eller begrundelser, der 
rækker ud over det faglige.

“Jeg har for eksempel talt med en kvinde, Karen, som var elev i 50’erne, 
og som fik lov af sin matematiklærer til at tygge tyggegummi i timerne, 
fordi hun havde fortalt ham, at så regnede hun bedre. Det er undervis-
ningsdifferentiering i 1950’erne!,” siger Helle Bjerg.

1970’ERNE

“Med	os”:	Eleverne beskriver den gode lærer i 70’erne som den lærer, 
der kan sætte sig i elevens sted og se tingene fra elevens perspektiv. 
Den gode lærer beskrives som en, der er “med os” og vil hjælpe ele-
verne. Den fysiske straf forsvinder fra klasserummet, og der opstår et nyt 
lærer-elev-forhold. Her bevæger læreren sig fra katederet ned i klassen 
og får et individualiseret blik på eleverne. Der er en spænding mellem, at 
man på den ene side stadig har en bevidsthed om, at lærerens position 
er ophøjet og hører til bag katederet, på den anden side bevæger 
han sig rundt i klassen for at vise, at han kan se tingene fra elevernes 
perspektiv.

”Læreren får et mere individualiseret blik på eleverne. I 70’er-genera-
tionens erindringer er der tråde tilbage til 50’erne, også helt fysisk, for 
nogle af de samme lærere med butterfly fra 50’erne er stadig på skolen. 
Samtidig kommer der en ny generation af lærere,” siger Helle Bjerg.

1990’ERNE

“Som	os”: I 90’erne flytter lærerens position helt ned i klassen og er ikke 
længere bag katederet. Eleverne beskriver den gode lærer som én, der 
er jævnbyrdig med dem; én, der “er som os”. Samtidig har eleverne en 
forestilling om, at læreren skal være “noget andet end os”. Der kommer 
et endnu større spændingsfelt mellem kravet om, at læreren skal være 
noget særligt og samtidig være som eleverne.

“Det store skift fra 70’erne til 90’erne er, at eleverne i 90’erne har en forvent-
ning om, at læreren skal have et differentieret blik, og hvis læreren ikke kan 
se på eleverne forskelligt, har læreren et problem,” siger Helle Bjerg.

Kilde: Helle bjerg.




